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Johdanto
TERVETULOA KÄYTTÄMÄÄN CAMU 1200 PÖLYNHALLINTATYÖPISTETTÄ!
CAMU 1200 on kohdepoistolla, roiskesuojaovilla ja työvalolla varustettu pölynhallintatyöpiste. Sitä
käytetään pölynhallintaan betonivispilällä kuiva-aineista sekoitettavien massojen, kuten betonin, laastien
ja tasoitteiden, valmistuksessa. CAMU suojaa sekä työntekijää että työympäristöä laastipölyltä ja estää
roiskeiden leviämisen työpisteen ulkopuolelle.
CAMU on tehokas, helppokäyttöinen ja energiataloudellinen. Se soveltuu käytettäväksi kaikenkokoisten
sekoitusastioiden kanssa jopa 90 litran astiakokoon saakka. Laitetta voidaan käyttää sekä henkilökohtaisena
että työmaan yhteisenä työpisteenä, ja se soveltuu käytettäväksi niin uudis- kuin saneeraustyömailla. CAMU
-työpiste on helppo ja nopea siirtää työkohteesta toiseen työmaan edetessä.
Halutessanne lisätietoja CAMU 1200 -pölynhallintatyöpisteestä ottakaa yhteyttä valmistajaan:
Consair Oy
Lapinlahdenkatu 16
00180 Helsinki
+358 44 0501 035
info@consair.fi
www.consair.fi

Tärkeää
Tässä ohjekirjassa käsitellään CAMU 1200 -mallia. Ohjekirja soveltuu myös Laastikamu C-1200 -malliin.
CAMU 1200 on suunniteltu sisäkäyttöön ja sitä saa käyttää vain kuiva-aineiden kuten betoni- ja
laastijauheiden käsittelyyn. Laastikamua EI saa käyttää räjähdysvaarallisia, syttyviä tai haitta-aineita,
kuten esimerkiksi asbestia, sisältävien materiaalien käsittelyyn.
Jos CAMU -työpistettä käytetään muihin tarkoituksiin tai sitä käsitellään jollakin muulla tavalla kuin tässä
ohjekirjassa on kuvattu, Consair Oy ei ota käytöstä vastuuta.
Lue ohjekirja ennen käyttöönottoa ja tutustu erityisesti turvamääräyksiin.
Ohjekirjan löydät myös osoitteesta www.consair.fi

Toimitussisältö
CAMU 1200 -pölynhallintatyöpiste toimitetaan aina suodattimella (1kpl), roiskesuojaovilla (2kpl) ja
suodattimen kauluksen kiristyspannalla (1kpl) varustettuna. Lattiaa suojaava kumimatto on lisävaruste.
Suodattimet ja kumiosat, kuten lattiasuojamatto, ovat kulutusosia. CAMU:n etulevy on mallista riippuen
varustettu joko kiinnityskumeilla tai metallisalvoilla. Kiinnityskumit ovat myös kulutusosia.
CAMU 1200 -mallissa käytetään tuotemerkin omaa suodatinta, jonka voit tilata joko valmistajalta tai
jälleenmyyjältä/vuokraajalta. Suodattimen suositeltu vaihtoväli on 2 viikkoa tai kun laitteella on käsitelty
kuiva-aineita noin 2500 kg. Korkea suhteellinen ilmankosteus voi aikaistaa suodattimen vaihtotarvetta.
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Takuu
CAMU 1200 -pölynhallintatyöpisteellä on 12 kuukauden takuu, joka kattaa materiaali- ja valmistusvirheet.
Koneen rakenteeseen ei saa tehdä muutos- tai korjaustöitä ilman valmistajan suostumusta. Takuu ei koske
virheitä, jotka aiheutuvat huolimattomasta tai väärästä käytöstä, varomattomuudesta tai normaalista
kulumisesta. Valitustapauksissa kone on palautettava valmistajalle mahdollista korjausta tai vaihtoa varten.

!

Turvamääräykset

!

HENKILÖTAPATURMAVAARA:

Vaurioitunut sähköjohto voi olla käytössä vaarallinen ja se on heti
vaihdettava uuteen.

HENKILÖTAPATURMAVAARA:

Älä liitä laitetta maadoittamattomaan pistorasiaan. Käytä ainoastaan
maadoitettua pistorasiaa - mieluiten vikavirtasuojattua pistorasiaa.

HENKILÖTAPATURMAVAARA:

Vedä sähköpistoke irti pistorasiasta huoltotöiden, kuten suodattimen
vaihdon, ajaksi.

HENKILÖTAPATURMAVAARA:

Käytä suojalaseja, hengityssuojainta (FFP2) ja käsineitä suodattimen
vaihdon aikana. Suodattimen vaihdon yhteydessä ilmaan leviää
helposti terveydelle haitallista pölyä.

HENKILÖTAPATURMAVAARA:

Älä käytä vaurioitunutta tai tukkeutunutta suodatinta. Suodatin on
kertakäyttöinen ja se on aina vaihdettava uuteen.

HENKILÖTAPATURMAVAARA
JA OMAISUUSVAHINGON VAARA:

Laitetta ei saa käyttää ilman suodatinta.

HENKILÖTAPATURMAVAARA
JA OMAISUUSVAHINGON VAARA:

Huolimattomasti asetettu suodatin voi vuotaa kauluksesta. Noudata
suodattimen vaihto-ohjeita. Varmista suodattimen asettuminen
paikoilleen aina käsin tunnustelemalla. Varmista suodattimen
kauluksen tiiveys metallisella kiristyspannalla.

HENKILÖTAPATURMAVAARA
JA OMAISUUSVAHINGON VAARA:

Laitetta ei saa käyttää tiloissa, joissa on käsitelty haitta-aineita,
kuten esimerkiksi asbestia, ennen kuin tila on puhdistettu
asianmukaisesti.

HENKILÖTAPATURMAVAARA
JA OMAISUUSVAHINGON VAARA:

Laitetta ei saa käyttää mahdollisesti vaarallisia haitta-aineita
sisältävien materiaalien, kuten esimerkiksi purkujätteiden käsittelyyn.

HENKILÖTAPATURMAVAARA
JA OMAISUUSVAHINGON VAARA:

Laitteen ovet on aina suljettava siirtojen ajaksi. Avoimet ovet voivat
irrota ja vaurioitua sekä aiheuttaa henkilö- ja omaisuusvahinkoja
pudotessaan.

HENKILÖTAPATURMAVAARA
JA OMAISUUSVAHINGON VAARA:

Laite on aina sidottava kuormatilaan kuljetuksen ajaksi. Laitteen
mustaksi maalatut osat soveltuvat parhaiten kiinnitykseen.

SUURI RÄJÄHDYSVAARA:

Laitetta ei saa käyttää tiloissa, joissa esiintyy räjähdysvaarallisia
kaasuja. Laitteella ei saa käsitellä räjähdysvaarallisia aineita eikä
helposti syttyviä materiaaleja.
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Käyttöönotto
ASETA CAMU PAIKOILLEEN
• suojaa lattia tarvittaessa lisävarusteena toimitettavalla roiskesuojamatolla tai muulla suojamateriaalilla
• jos sekoitusastia on yli 60 cm korkea, korota laitetta nostamalla se
esim. trukkilavan päälle
KYTKE VIRTAJOHTO
• elektroniikka aktivoituu 8 sekunnin
kuluessa
• käyttökytkimeen syttyy valo, kun
laite on käyttövalmis
AVAA ROISKESUOJAOVET

Työskentely työpisteessä
KÄYNNISTÄ CAMU AINA ENSIMMÄISENÄ, KUN TULET TYÖPISTEELLE
• imu saavuttaa täyden tehon vasta 5 sekunnin kuluessa (pehmeä käynnistys)
CAMU ON PÄÄLLÄ YHTÄJAKSOISESTI 5 MINUUTTIA
• jonka jälkeen se sammuu ja puhdistaa automaattisesti suodattimen (30 sekuntia)
• suodattimen puhdistustoiminnon voi ohittaa käynnistämällä laitteen uudelleen
TYÖVALO PALAA, KUN IMU ON PÄÄLLÄ - KÄYTTÖKYTKIMESSÄ PALAA VALO, KUN LAITE ON VALMIUSTILASSA

TEE KAIKKI TYÖVAIHEET
MAHDOLLISIMMAN LÄHELLÄ
IMUAUKKOA!
• säkin avaaminen
• säkin kaataminen
• massan sekoitus
• pussin tyhjäksi ravistus
PIDÄ ROISKESUOJAOVET MAHDOLLISIMMAN LÄHELLÄ SEKOITUSASTIAN REUNOJA
• ovet ohjaavat ilmavirtoja ja tehostavat imua

PIDÄ SEKOITUSASTIA PUSKULEVYÄ
VASTEN
• ...niin työskentelet riittävän
lähellä imuaukkoa
• sekoitusastian pyörimistä
voi hillitä painamalla astiaa
puskulevyä vasten
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Suodattimen vaihto
1
IRROTA ROISKESUOJAOVET
• avaa ovi sivulle
• napauta kädellä ovea, jolloin
magneettisarana aukeaa

2
IRROTA ETULEVY
• avaa peitekumit tai salvat,
kiinnitystapa riippuu
konemallista
• poista etulevy

3
POISTA SUODATIN
• avaa kiristyspanta
ja vedä suodatin varovasti alas
kehikosta
• tyhjennä pölylaatikko
suodattimen vaihdon
yhteydessä
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ASETA UUSI SUODATIN
• nosta suodatin kokonaan
suodatinkehikon kauluksen
päälle!
• varmista suodattimen asennus
käsin tunnustelemalla!
ASETA KIRISTYSPANTA!

IRROTA VIRTAJOHTO, KUN RYHDYT SUODATTIMEN VAIHTOON!
SUOJAUDU PÖLYLTÄ, KUN VAIHDAT SUODATTIMEN - SUOJAUSLUOKKA FFP2!
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Pesu ja kuljettaminen
CAMU 1200 -pölynhallintatyöpiste on suunniteltu siten, että sen siirtämiseen ja kuljettamiseen tarvitaan
vain yksi henkilö, ja se liikkuu yhden ihmisen voimin myös porrasnousuissa. Epätasaisella alustalla laitetta on
helpointa siirtää vetämällä. Etukulmissa olevat kumipuskurit toimivat tarvittaessa apukantokahvoina.
Kiinnityspisteinä kuljetuksessa toimivat työntöaisa ja kahvat koneen sivuilla. Renkaiden akseli soveltuu
myös kiinnittämiseen. Älä sido kuormaliinoja roiskesuojaovien yli, sillä ovet voivat vääntyä!
Laastiroiskeet irtoavat roiskesuojapinnoista vesipesulla ja mekaanisesti hankaamalla - esimerkiksi vaneripalan syrjällä, metallilastalla tai karkealla pesusienellä. Ovet ja etulevy voidaan pestä myös painepesurilla,
jos ne irrotetaan ja pestään erillään muusta rungosta. Maalatut ulkopinnat puhdistetaan ainoastaan märällä
tai kostealla pesusienellä! Koneen sisäpuolen voi imuroida Hepa-suodattimella varustetulla imurilla.
Älä päästä vettä moottoritilaan pesun yhteydessä! Alumiiniosat eivät kestä ns. vasarapesua!

Ongelmatilanteet ja vianetsintä
VIKA

MAHDOLLISET SYYT

TOIMENPIDE

Käyttökytkimen valo ei pala ja
puhallin ei käynnisty.

Laitetta ei ole kytketty
verkkovirtaan, johtoon ei tule virtaa
tai pistotulppa ei ole pohjassa.

Tarkista laitteelle tulevat sähköjohdot.

Virtapistoke on vioittunut.

Vaihda virtapistoke alkuperäistä
vastaavaan.

Elektroniikka on vioittunut.

Ota yhteys valmistajaan.

Käyttökytkintä ei ole painettu
riittävän voimakkaasti tai kytkintä
on painettu kaksi kertaa peräkkäin
lyhyen ajan sisällä.

Paina käyttökytkintä uudelleen ja
odota 5 sekuntia ennen kuin kokeilet uudelleen.

Laitteen elektroniikka on
vioittunut.

Ota yhteys valmistajaan.

Työvalo ei syty, mutta laite toimii
muuten.

Valaisin on vaurioitunut tai
valaisimen johdin on irronnut.

Kytke irronnut johdin. Vaihda vaurioitunut valaisin. Tarvittaessa ota
yhteys valmistajaan.

Imuteho on heikko.

Suodatin on tukossa.

Vaihda uusi suodatin.

Poistoilma-aukoista tulee pölyä.

Suodatin ei ole paikoillaan,
suodatin on vioittunut tai
laitteeseen ei ole asennettu
suodatinta.

Tarkista, että suodattimen yläreunus on nostettu suodatinkehikon
kauluksen yli (ks. s. 4). Tarvittaessa
vaihda uusi suodatin.

Suodattimen kiristyspanta ei ole
paikoillaan.

Aseta suodattimen kiristyspanta.

Roiskesuojaovet eivät pysy
halutussa asennossa.

Laite on vinossa tai epätasaisella
alustalla.

Aseta laite tasaisemmalle alustalle.

Oven saranatappi ei pysy kiinni
vastakappaleessa.

Ovi tai oven särmä on vääntynyt.

Ovi ja oven särmä voidaan
suoristaa varovasti vääntämällä.

Roiskesuojaovi ei sulkeudu.

Ovi tai oven särmä on vääntynyt.
Oven alle saranatapin ympärille on
kertynyt betonimassaa.

Suorista varovasti vääntynyt ovi tai
särmä. Poista ylimääräinen betonimassa.

Käyttökytkimessä palaa valo,
mutta puhallin ei käynnisty.
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Jos konetta on käytetty ilman suodatinta, ota yhteys valmistajaan ja
tilaa huolto.

Tekniset tiedot
Apupyörät autoon
lastaamista varten
ON/OFF
Pistorasia
Imukanava
Nostolenkki
Roiskesuojaovi
Magneettisarana
Kumipuskurit/
apukantokahvat

Puhkeamattomat
10” renkaat

Puskulevy

to
np

idike

Työskentelyalue

a
La
ttian suojam

Suodattimen kiristyspanta
Suodattimen kaulus
Suodatinkehikko
Väristin
Pölylaatikko

Korkeus............................................. 1130mm
Leveys (pyörien akseli)............... 650mm
Syvyys (ovet kiinni)...................... 575mm
Syvyys (ovet auki)......................... 965mm
Paino (ilman suojamattoa)....... 32,2kg

Moottoriteho.......................170W
Nimellisjännite....................230VAC, 1-vaihe
Suurin ilmamäärä...............1175m3/h
Suodatin................................pussisuodatin/mikrokuitu

Lattiasuojamatto (lisävaruste):
Materiaali......................................... kumi 3mm
Leveys x pituus.............................. 900mm x 1200mm
Paino.................................................. 3,7kg

Sähköpistorasiat................2kpl suojamaadoitettu
Valaisimet.............................2kpl 1W LED
Renkaat..................................10” puhkeamaton
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Rakennuspölystä
ei ole haittaa,
kun sitä ei synny.
Simple as that.

VALMISTETTU SUOMESSA
Consair Oy
Lapinlahdenkatu 16
00180 Helsinki

+358 44 0501 035
info@consair.fi
www.consair.fi
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